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ค าน า 
 

 สหกิจศึกษาเพ่ือการพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเนชั่น เป็นระบบการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัย 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์และสถานประกอบการ ได้ร่วมกันจัดการศึกษาที่ให้
ความส าคัญกับการปฏิบัติงานในสถานประกอบการทั้งของภาคเอกชนและหน่วยราชการอย่างมีระบบ 
โดยจัดให้มีการเรียนในมหาวิทยาลัย ร่วมกับการจัดให้นักศึกษาปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการ
หรือองค์กรผู้ใช้บัณฑิตที่ให้ความร่วมมือ ท าให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยชั่นมีโอกาสพัฒนาคุณภาพ
ตรงตามที่สถานประกอบการต้องการมากที่สุด 

 การส่งเสริมให้มีความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการกับมหาวิทยาลัยเนชั่น โดยผ่าน
รายวิชาสหกิจศึกษาเพ่ือการพัฒนาอาชีพจะเป็นกลไกความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาน
ประกอบการ นักศึกษา และมหาวิทยาลัยที่ส าคัญ ท าให้เกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกันในการผลิตบัณฑิต
คุณภาพ ตลอดจนมีผลท าให้นักศึกษามีงานตามจุดมุ่งหมายของนักศึกษา ผู้ปกครองและมหาวิทยาลัย 

 

 

    ส านักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเนชั่น 
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บทที ่ 1 
หลักสูตรสหกิจศึกษาเพื่อการพัฒนาอาชีพ 

 
ความหมายของสหกิจศึกษา 

สหกิจศึกษา(Co-operative Education) คือ ระบบการศึกษาที่ ให้ความส าคัญกับการ
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างเป็นระบบก่อนส าเร็จการศึกษา โดยที่นักศึกษาจะต้องปฏิบัติงาน
จริง ณ สถานประกอบการหรือองค์กรผู้ใช้บัณฑิต ที่ให้ความร่วมมือแบบเต็มเวลา จ านวน 16 สัปดาห์ 
(เรียนรู้การปฏิบัติงานจริง จ านวน   4  เดือนเต็ม : 1 ภาคการศึกษา)  ทั้งนี้ นักศึกษาจะไม่อยู่ใน
สถานะของนักศึกษาฝึกงานแต่ว่านักศึกษาสหกิจศึกษาทุกคนจะเป็นเสมือนเจ้าหน้าที่ห รือพนักงาน
ปฏิบัติงานชั่วคราวในสถานประกอบการ และนักศึกษาสหกิจศึกษาอาจจะได้รับสวัสดิการค่าจ้างหรือ
ค่าตอบแทนตามความเหมาะสมจากสถานประกอบการ 

การจัดการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษา จึงเป็นระบบการศึกษาที่ ส่งเสริมให้นักศึกษามี
โอกาสปฏิบัติงานในสถานประกอบการในระหว่างการศึกษา นักศึกษาที่เรียนสหกิจศึกษาทุกคนจะต้อง
ลงทะเบียนเรียนและกรอกใบสมัครที่สาขาวิชาที่ตนเองสังกัด ขณะเดียวกันนักศึกษาจะต้องผ่านการ
คัดเลือกจากสถานประกอบการที่มีความประสงค์รับนักศึกษาเข้าไป ปฏิบัติงาน หลังจากนั้น
มหาวิทยาลัยจะจัดส่งนักศึกษาเข้าไปปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากสถานประกอบการ
นั้น ๆ โดยนักศึกษาสามารถเรียนรู้ประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริง อันจะเป็นการฝึกการ
ประยุกต์ใช้แนวคิด ทฤษฎี และเติมเต็มระหว่างความรู้ที่ได้รับจากการเรียนการสอนในห้องเรียนที่
มหาวิทยาลัยและการน าไปใช้ในชีวิตจริง ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ที่ดีให้แก่
นักศึกษา เพ่ือให้ได้บัณฑิตที่มีคุณภาพตามที่ตลาดแรงงานต้องการในที่สุด 

ในส่วนของมหาวิทยาลัยจะจัดให้มีกระบวนการคัดเลือกนักศึกษา การเตรียมความพร้อม
นักศึกษาเพ่ือสร้างความมั่นใจ การจัดปฐมนิเทศและฝึกอบรมให้นักศึกษาก่อนออกปฏิบัติ งานจริง 
ตลอดจนการนิเทศงานเพื่อติดตามประเมินผลนักศึกษา และการจัดท ารายงานผลต่อมหาวิทยาลัยและ
หน่วยงานที่ให้ความร่วมมือทุกฝ่าย 

การประเมินผลของการเรียนหลักสูตรสหกิจศึกษา พบว่า นักศึกษาท่ีได้มีโอกาสไปท างานใน
สถานประกอบการต่าง ๆ เมื่อกลับมาเรียนในห้องเรียน นักศึกษากลุ่มดังกล่าวยังมีความสนใจที่จะ
ใฝ่หาความรู้มากข้ึนและมีผลการเรียนที่ดีขึ้น นอกจากนั้นนักศึกษายังมีความมั่นใจในตนเองมากข้ึนใน
การท างานร่วมกับผู้อ่ืนและโอกาสการมีงานท า 

 
 

หลักการจัดหลักสูตรสหกิจศึกษา 

ทฤษฎีพื้นฐาน 

 จาก ทฤษฎีการเรียนรู้พื้นฐานที่สนับสนุนการสร้างประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษามี  2  
ทฤษฎีส าคัญ  ได้แก่  ทฤษฎีการเรียนรู้ที่เน้นประสบการณ์  (Experiential Learning)  เป็นการสร้าง
ประสบการณ์วิชาชีพโดยการเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิดอย่างไตร่ตรองและต่อเนื่อง  นักศึกษาจะได้



 

 

ประสบการณ์ที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับชีวิตจริง  โดยประสบการณ์นอกห้องเรียนจะประสานและสัมพันธ์
กับบทเรียนในห้องเรียน  และทฤษฎีการเรียนรู้ที่เน้นสภาพจริง  (Authentic Learning)  ทฤษฎีนี้
ผู้เรียนจะสามารถเรียนรู้ได้ดีที่สุด  เมื่อมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมที่มีความหมายส าหรับเขา  เปิด
โอกาสให้ผู้เรียนท างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างไม่มีพรมแดน  ได้เชื่อมโยงทั้งความรู้  ทักษะ  และเจตคติเข้า
ด้วยกัน 

การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน  (Work – integrated Learning : WIL) 

 การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน  หรือ  WIL  เป็นกรณีหนึ่งของการเรียนรู้      
เชิงประสบการณ์ที่ช่วยให้นักศึกษามีโอกาสในการประยุกต์ความรู้  ทักษะการท างาน  และทักษะ
เฉพาะที่สัมพันธ์กับวิชาชีพ  ได้รู้จักชีวิตที่แท้จริงของการท างานก่อนส าเร็จการศึกษา  นอกจากนี้สถาน
ปร ะก อบ ก า ร ห ร ือ อ งค ์ก ร ผู ้ใ ช ้บ ัณ ฑ ิต  แ ล ะ  ม ห า ว ิท ย า ล ัย ย ัง ไ ด ้ร ับ ป ร ะ โ ย ช น ์ใ น เ ช ิง 
ความร่วมมือและการพัฒนาปรับปรุงงานและหลักสูตรฯ   

1. หลักสูตรการเรียนการสอน รายวิชาสหกิจศึกษา  
(1.) หลักสูตรสหกิจศึกษาเป็นหลักสูตรของทุกคณะวิชา โดยให้เป็นไปตามการเลือก 
     แผนการเรียนของนักศึกษา  
(2.) นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในสาขาวิชาของตนเองโดยมหาวิทยาลัยจะจัดการเรียน 
     การท างานไว้ในภาคการศึกษาที่   2  ของปีการศึกษา 
(3.) สหกิจศึกษา มีค่าเท่ากับ 1 ภาคการศึกษา มีจ านวน  9  หน่วยกิต  
(4.) นักศึกษาในหลักสูตรสหกิจศึกษาจะต้องเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4  ที่มีระดับผลการเรียน 

                เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00โดยจะต้องผ่านการคัดเลือกความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ 
                  ประจ าสาขาวิชา หรืออาจารย์ที่ปรึกษา   

(5.) นักศึกษาจะต้องปฏิบัติงานกับสถานประกอบการแบบเต็มเวลา จ านวน 16 สัปดาห์ 
     ต่อเนื่องกัน 
 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1. เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์ทางด้านอาชีพและการพัฒนาตนเองแก่นักศึกษาในรูปแบบ 

ที่มีคุณค่าเหนือกว่าการฝึกงานรวมทั้งเพ่ือให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ทันสมัยอยู่
ตลอดเวลา 
 2. เพ่ือเปิดโอกาสให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ 
ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเนชั่น 

3.  เพ่ือส่งเสริมและเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยเนชั่นและสถานประกอบการ 
โดยผ่านนักศึกษาผู้ไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ 

4.  เพ่ือส่งเสริมการสร้างบัณฑิตคุณภาพที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยเนชั่นและการมีงานท า 
ของนักศึกษา 

ปฏิทินการเรียนการสอนสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเนชั่น 
1. ก าหนดปฏิทินไว้  1  ภาคการศึกษา  คือ   ภาคเรียนที่  2 ของปีการศึกษา  



 

 

2. ระยะเวลาด าเนินรายวิชาระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคม 

การเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา 

 1. ผ่านการฝึกอบรมและการปฐมนิเทศ 
 2. ทบทวนความรู้ทางวิชาการก่อนไปปฏิบัติงาน 
 
คุณสมบัติของนักศึกษาสหกิจศึกษา 

 1.  จะต้องเป็นนักศึกษาท่ีเรียนอยู่ในระดับชั้นปีที่   4   
2.  มีระดับผลการเรียนเกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า   2.00  
3.  ต้องสอบผ่านรายวิชาพ้ืนฐานที่คณะก าหนด เป็นเงื่อนไขของรายวชิาสหกิจศึกษา 
4.  ผ่านการสัมภาษณ์เบื้องต้นและความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ประจ าสาขาวิชา หรืออาจารย์ 
    ที่ปรึกษา  
5.  ผ่านการฝึกปฏิบัติพ้ืนฐานการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์  
6. มีความรู้ ความสามารถและทักษะการปฏิบัติงานสอดคล้องกับหน่วยงานของสถาน 
   ประกอบการ 
7.  มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยผิดระเบียบวินัยนักศึกษา 
8.  มีวุฒิภาวะและสามารถพัฒนาตนเองได้ดีเพียงพอที่จะปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 
 

บทที่ 2 
กระบวนการและข้ันตอนสหกิจศึกษา 

 

(1.) ส านักกิจการนักศึกษา ประกาศรับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษา และการแจ้งความจ านงไป
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาโดยให้นักศึกษาที่สนใจจะเข้าร่วมให้ลงทะเบียนเรียนวิชาสหกิจศึกษา  
ณ ส านักทะเบียนและประมวลผล พร้อมทั้งกรอกใบสมัครเพ่ือเข้าเป็นนักศึกษาสหกิจศึกษาตามสาขาที่
นักศึกษาศึกษาและอยู่ในระยะเวลาที่ก าหนด 
 (2.) การคัดเลือกและจ าแนกสถานะภาพนักศึกษาสหกิจศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา
ประจ าในสาขาวิชาจะพิจารณาและคัดเลือกนักศึกษาที่ประสงค์เรียนสหกิจศึกษาโดยพิจารณาตาม
คุณสมบัติของนักศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ การคัดเลือกนักศึกษาไปปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการนั้ น  ส านั กกิจการนักศึกษาจะมีการประสานงานกับสถานประกอบการใน      
การคัดเลือกนักศึกษาที่จะไปปฏิบัติงานในต าแหน่งต่าง ๆ ตามที่สถานประกอบการนั้นต้องการให้มาก
ที่สุด เนื่องจากสหกิจศึกษามีผลต่อนักศึกษาในแง่การได้รับประสบการณ์วิชาชีพที่มีค่าและส่งผลต่อ
ความได้เปรียบในการจ้างงานภายหลังส าเร็จการศึกษา 
 (3.) การเลือกสมัครงาน นักศึกษาจะได้รับการปฏิบัติเสมือนการไปสมัครเข้าท างานจริงกับ
สถานประกอบการนั้น ๆ โดยสถานประกอบการจะคัดเลือกนักศึกษาโดยพิจารณาจากใบสมัคร และ
หรือการสัมภาษณ์ นักศึกษาต้องเลือกสมัครงานโดยเลือกสถานประกอบการและเลือกลักษณะงานที่
ตรงกับความสนใจ ความถนัดของนักศึกษาเป็นหลัก ไม่ควรค านึงถึงสวัสดิการ ที่สถานประกอบการ
เสนอให้ เช่น ค่าตอบแทนและที่พัก  



 

 

ทัง้นี้หลังการประกาศผลการคัดเลือกแล้ว ถือว่านักศึกษาทุกคนจะต้องเตรียมตัวไปปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ จะขอสละสิทธิ์การไปปฏิบัติงานไม่ได้เป็นอันขาด  

(4.) การจัดคู่ (Matching)ระหว่างสถานประกอบการและนักศึกษา โดยอาจารย์ที่ปรึกษา     
สหกิจศึกษาในสาขาวิชา ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรจะพิจารณา น าผลการคัดเลือก
นักศึกษาของสถานประกอบการและจัดล าดับความต้องการของนักศึกษามาจัดเข้าคู่กัน (Matching) 
โดยจะจัดให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทั้งสองฝ่ายมากที่สุด และประกาศผลให้นักศึกษาทราบ ใน
กรณีท่ีนักศึกษาไม่มีรายชื่อในประกาศผลการคัดเลือกให้รีบติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาในสาขา 
ด่วน เพ่ือการจัดหาสถานประกอบการใหม่ให้เร็วที่สุด หรือให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาอ่ืน
ทดแทนวิชาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาก าหนด 
 (5.) การเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนไปปฏิบัติงาน  จะมีการจัดฝึกอบรมและปฐมนิเทศ
นักศึกษาก่อน เป็นเวลา 2 วัน นักศึกษาที่ขาดการฝึกอบรมและปฐมนิเทศจะไม่ได้รับการพิจารณาให้
ไปปฏิบัติงาน  

4 
 ในการฝึกอบรมนั้น จะมีหัวข้ออบรม เช่น การพัฒนาบุคลิกภาพ การบรรยายพิเศษจาก สถาน
ประกอบการ เป็นต้น ส่วนการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษานั้น จะมีการชี้ แจงภาพรวมของ       
การปฏิบัติงานตลอดระยะเวลา 16 สัปดาห์ (1 ภาคการศึกษา) พร้อมกับรับโอวาทจากอธิการบดี หรือ   
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาและได้พบกับอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาประจ าสาขา ซึ่งจะ
แนะน าการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ อาทิ ด้านวิชาการ ระเบียบวินัย บุคลิกภาพ เป็นต้น 

กิจกรรมระหว่างปฏิบัติงาน (4 เดือน)  

นักศึกษาจะต้องปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ทั้งนี้อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาใน
สาขาวิชา จะท าหน้าที่ดูแล ติดตามการปฏิบัติงาน รวมทั้งการนิเทศงานของนักศึกษาอย่างน้อย 2 ครั้ง
ระหว่างที่นักศึกษาสหกิจศึกษาปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ กรณีที่นักศึกษามีความประพฤติ 
ไม่เหมาะสมระหว่างที่ปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ มหาวิทยาลัยจะระงับการปฏิบัติงานของ
นักศึกษาทันท ี 

การประเมินผล ภายหลังจากที่นักศึกษาได้ปฏิบัติงานครบระยะเวลาที่ก าหนดแล้ว อาจารย์ที่
ปรึกษาสหกิจศึกษาในสาขาวิชาจะประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยใช้กระบวนการประชุม             
การสัมภาษณ์ การสัมมนา รวมทั้งการส่งแบบประเมินผลตามที่ คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสหกิจ
ศึกษา มหาวิทยาลัยเนชั่นได้ก าหนดไว้  

กิจกรรมหลังการปฏิบัติงาน  
 1. การเข้ารับการสัมภาษณ์โดยอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาในสาขาวิชา ร่วมกับ
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือสอบถามปัญหา การให้ค าปรึกษาหารือ ข้อเสนอแนะแนวคิดที่
ถูกต้องในการพัฒนาตนเองของนักศึกษาพร้อมทั้งการส่งรายงานทางวิชาการและท าการแก้ไขปรับปรุง
ให้สมบูรณ์ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 2. การเข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักศึกษา ผู้แทนสถานประกอบการ 
ผู้บริหารคณะวิชา คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร เพ่ือดูพัฒนาการและความสามารถในการน าเสนอ
และถ่ายทอดประสบการณ์ ซึ่งเป็นสาระส าคัญมากของสหกิจศึกษา 



 

 

3. เกณฑ์การวัดผลเพื่อประเมินนักศึกษา พิจารณา 3 องค์ประกอบ คือ 

 (1.) การเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษาของนักศึกษาในสาขา 
อาทิ การปฐมนิเทศ การอบรม การสัมมนา และกิจกรรมอ่ืนที่ก าหนดไว้ครบถ้วน 
 (2.) ได้รับผลการประเมินรายงานวิชาการจากอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาในสาขา ระดับ 
“ผ่าน” 
 (3.) จากการเข้าร่วมกิจกรรมหลังการกลับจากปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการครบถ้วน 
ได้แก่ รูปเล่มรายงานผลการด าเนินงาน การประชุม การสัมภาษณ์ การสัมมนาและส่งแบบสอบถาม 
เป็นต้น 
  
ประเมินผลรายวิชาสหกิจศึกษา ก าหนดไว้ รวม 100 คะแนน ประกอบด้วย 

                                                                                                                                      
       ร้อยละ 

 1. การประเมินผลการปฏิบัติงานจากอาจารย์ที่ปรึกษา   50 
 2. การประเมินผลการนิเทศงานจากอาจารย์ที่ปรึกษา   20  
 3. การประเมินผลการน าเสนอหลังการปฏิบัติงาน(การสัมมนา) 20 
 4. การประเมินผลรายงานนักศึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษา   10  
 

เกณฑ์การประเมินผล 

โดยจะวัดผลระดับคะแนนเป็น S  (Satisfaction) 
     U  (Unsatisfaction)  

                        ระดับคะแนน 70 – 100             ผ่าน S  (Satisfaction) 
                        ระดับคะแนน   0  –  69     ไม่ผ่าน U  (Unsatisfaction) 
 
หมายเหตุ : 

1)  คะแนนประเมินจากอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นหลัก 
2) นักศึกษาต้องได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในระดับเกรด S หมายถึง 

“ผ่าน”  จึงจะถือว่าส าเร็จการศึกษาได้ 
3) เพ่ือผลประโยชน์ของนักศึกษาสหกิจศึกษา ขอความกรุณาให้อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา

ในสาขาวิชา ได้ส่งผลการเรียนสหกิจศึกษา(เกรด)ไม่ เกินกว่าก าหนดเวลาของส านักทะเบียนและ
ประมวลผล  

 
 
 
 
 



 

 

บทที่ 3 
สถานประกอบการสหกิจศึกษา 

บทบาทหน้าที่ของสถานประกอบการ 

ด้วยปรัชญาของสหกิจศึกษาที่เน้นให้นักศึกษาจะต้องได้รับประสบการณ์จากการปฏิบัติงาน
จริง ณ สถานประกอบการ เป็นระยะเวลา 4 เดือน สหกิจศึกษาจึงมีรูปแบบและขั้นตอนที่จ าเป็นต้อง
อาศัยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดจากสถานประกอบการ  ดังนั้น สถานประกอบการจึงมีบทบาทหน้าที่ 
ดังต่อไปนี้ 
 1. การแจ้งความประสงค์รับนักศึกษา  ระบุต าแหน่งงานและจ านวนที่ต้องการมายัง   
ส านักกิจการนักศึกษา หน่วยประสานงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเนชั่น 
 2. การตรวจสอบใบสมัครของนักศึกษาและการคัดเลือกนักศึกษา 
 3. การจัดหาพนักงานที่ปรึกษาท าหน้าที่เป็นเสมือนอาจารย์คอยดูแลให้ค าแนะน าและให้ความ
ช่วยเหลือแก่นักศึกษาตลอดระยะเวลาของปฏิบัติงาน   
 4. ปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา เพื่อแนะน าให้รู้จักสถานประกอบการ อาทิ โครงสร้าง 
ภารกิจ ความรับผิดชอบ ความคาดหวัง และกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ต่าง ๆของสถานประกอบการ 

5. การมอบหมายภาระงานที่ชัดเจนให้นักศึกษาตรงตามสาขาวิชาชีพนักศึกษา 
 6. การร่วมนิเทศงาน ประเมินผลการท างาน และรายงานของนักศึกษา 
 
 ลักษณะงานที่สถานประกอบการมอบหมายให้นักศึกษา 

 การรับนักศึกษาสหกิจศึกษาเข้าท างาน ณ สถานประกอบการนั้น จะต้องมีการก าหนด   ภาระ
งานโดยมีรายละเอียดหน้าที่ท่ีนักศึกษาจะต้องรับผิดชอบอย่างชัดเจน 
 
การจัดพนักงานที่ปรึกษาเพื่อดูแลนักศึกษา  

สถานประกอบการจะต้องมีการแต่งตั้งหรือมอบหมายให้เจ้าหน้าที่อย่างน้อย 1 คนเพ่ือท า 
หน้าที่เป็นที่ปรึกษา(พ่ีเลี้ยง)ท าหน้าที่ดูแลและแนะน าในการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลา 4 เดือนที่
นักศึกษาปฏิบัติงาน ได้แก่  การให้ค าแนะน า ลักษณะงาน และความรับผิดชอบของหน่วยงาน       
การมอบหมายงานและแนะน า การถ่ายทอดวิธีการปฏิบัติงานนักศึกษา การจัดท ารายงาน การ
สอดส่องดูแลการปฏิบัติงาน ความเป็นระเบียบและความประพฤติของนักศึกษาให้เป็นไปตาม
กฎระเบียบ ตลอดจนกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น นักศึกษาได้รับอุบัติเหตุในที่ท างาน  การมีส่วนร่วม
นิเทศงานกบัอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาในสาขา  

ค่าตอบแทนและสวัสดิการนักศึกษาระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัย เนชั่น ใคร่ขอเรียนให้สถาน
ประกอบการได้ทราบว่า สถานประกอบการสามารถจ่ายเงินค่าตอบแทนหรือสวัสดิการให้นักศึกษา  
สหกิจศึกษาที่พอเหมาะตามสมควร ทั้งนี้ขอให้สถานประกอบการแจ้งในรายละเอียดต าแหน่งงาน 
คุณสมบัติ ให้แก่คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสหกิจศึกษา ส านักกิจการนักศึกษา และนักศึกษา
รับทราบในระหว่างที่ท าการสัมภาษณ์งาน  



 

 

การพิจารณาเงินค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่นักศึกษาสหกิจศึกษานั้น อาจจะพิจารณาจาก
องค์ประกอบ ดังนี้  

1. นโยบายและงบประมาณของสถานประกอบการ  
2. ลักษณะงานและความรับผิดชอบที่มอบหมายให้นักศึกษามากน้อยเพียงใด   
3. ปริมาณงานและคุณภาพงานที่นักศึกษาปฏิบัติได้ เมื่อเปรียบเทียบกับพนักงานประจ าที่

ปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกัน 
4. ความรู้และความสามารถของนักศึกษา  
    อย่างไรก็ตามคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัย เนชั่น เห็นว่า

นักศึกษาสหกิจศึกษาทุกคนจะสามารถปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ต่อสถานประกอบการได้ หากว่า
ได้รับการมอบหมายงานและการดูแลอย่างใกล้ชิดจากสถานประกอบการ  และเนื่องด้วยนักศึกษา 
สหกิจศึกษาทุกคนจะต้องเดินทางมาปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบ เป็นเวลา 4 เดือน (16 สัปดาห์เต็ม) 
จึงมีค่าใช้จ่ายจ านวนหนึ่งเก่ียวกับเรื่อง ต่อไปนี้ 

 1. ค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา จ านวน 9 หน่วยกิต   
 2.  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป-กลับสถานประกอบการ (จากมหาวิทยาลัยหรือภูมิล าเนาของ

นักศึกษามายังสถานประกอบการ) 
3.  ค่าเช่าที่พักและค่าเดินทางระหว่างที่พักมายังสถานประกอบการ (ในกรณีท่ีสถาน

ประกอบการมิได้จัดสวัสดิการที่พักให้) 
4.  ค่าอาหารและค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่จ าเป็นของนักศึกษาในระหว่างการปฏิบัติงาน 
     ทั้งนี้ หากว่าสถานประกอบการพิจารณาแล้วเห็นว่านักศึกษาได้ปฏิบัติหน้าที่ที่เป็น

ประโยชน์ต่อสถานประกอบการเป็นอย่างมาก ก็อาจจะพิจารณาเพ่ิมค่าตอบแทนให้แก่นักศึกษาใน
ระหว่างการปฏิบัติงานก็ได้ 

 
 

 
 

สถานประกอบการที่สนใจและประสงค์รับนักศึกษาสหกิจศึกษาต้องท าอย่างไร 

 1. แจ้งความประสงค์รับนักศึกษาสหกิจศึกษาเข้าปฏิบัติงานในภาคการศึกษา โดยติดต่อส านัก
กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเนชั่นทราบก่อนภาคการศึกษาท่ีนักศึกษาจะไปปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 1 
ภาคการศึกษา เพ่ือประโยชน์การติดต่อและประสานงานกับอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาในสาขา ใน
การจัดหานักศึกษาได้ตรงกับความต้องการ และจะท าให้สถานประกอบการสามารถวางแผนเรื่องการ
มอบหมายงานให้แก่นักศึกษาสหกิจศึกษาได้ล่วงหน้าด้วย   
 2. การเตรียมความพร้อมของสถานประกอบการ ได้แก่ 

     - การสร้างความเข้าใจ การให้ความส าคัญให้แก่ผู้บริหาร ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ พนักงานที่
ปรึกษาและฝ่ายปฏิบัติการ 

    - ก าหนดลักษณะงาน(Job Description) และแผนปฏิบัติงาน (Co-operative Work) ที่
จะมอบหมายให้นักศึกษาสหกิจศึกษาปฏิบัติตลอดระยะเวลา 4 เดือนเต็ม 

    - มอบหมายพนักงานที่ปรึกษาหรือพ่ีเลี้ยง(Job Supervisor) 



 

 

 3. รับนักศึกษาสหกิจศึกษาเข้าปฏิบัติงาน ได้แก่ การคัดเลือกนักศึกษา ปฐมนิเทศนักศึกษา
การรับนักศึกษาเข้าปฏิบัติงาน  
 4. การนิเทศงานนักศึกษา โดยมีส่วนร่วมนัดหมายกับอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาในสาขา
เพ่ือนิเทศนักศึกษา และด าเนินการนิเทศงานตามข้ันตอน 
 5. การติดตามการปฏิบัติงานนักศึกษา อาทิ การประชุมนักศึกษา การรายงานสรุปผลการ
ปฏิบัติงานนักศึกษา และการประเมินผลการท างาน 
 6. การปัจฉิมนิเทศ เพ่ือให้นักศึกษาได้พบปะกับผู้บริหารก่อนสิ้นสุดการปฏิบัติงาน และมอบ
หนังสือรับรองการผ่านการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (สถานที่อาจจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยก็ได้ตามความ
เหมาะสม) 
 
ประโยชน์ที่สถานประกอบการคาดว่าจะได้รับ 

1.  เกิดความร่วมมือทางวิชาการระหว่างผู้บริหารสถานประกอบการกับมหาวิทยาลัยอย่าง
ต่อเนื่องต่อไป 

2. เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสถานประกอบการและเสริมภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร 
ในด้านการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา  และช่วยพัฒนาบัณฑิตของชาติ 
 3. สถานประกอบการเป็นที่รู้จักมากขึ้นในด้านการให้ความร่วมมือด้านงานบริการกับ
มหาวิทยาลัย 
 4.  มีนักศึกษาที่มีความกระตือรือร้นและมีความพร้อมทางวิชาการช่วยปฏิบัติงานภายในสถาน
ประกอบการอย่างต่อเนื่อง  ในระยะเวลาที่ยาวกว่าการฝึกงานปกติ  คือ  16  สัปดาห์  หรือ  4  เดือน 
 5.  พนักงานประจ ามีเวลามากข้ึนที่จะไปปฏิบัติงานในหน้าที่อ่ืนที่มีความส าคัญมากกว่า 
 6.  เป็นวิธีหนึ่งในการสรรหาพนักงานประจ าที่มีความรู้ความสามารถตรงกับต าแหน่งงานโดย
อาจลดเวลาในการสอนงานและเวลาในการทดลองงานลงได้ 
 7.  ช่วยลดการจ้างงานและค่าตอบแทนลง  โดยให้นักศึกษาสหกิจศึกษาซึ่งมีความรู้ด้าน
วิชาการเพียงพอในระดับหนึ่ง  เข้าปฏิบัติงานทดแทนพนักงานที่ขาดไป  หรือเป็นผู้ช่วยพนักงานและให้
ค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับลักษณะงาน  ทั้งนี้ใหเ้ป็นไปตามนโยบายของสถานประกอบการนั้น  ๆ  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 4 
อาจารย์ผู้สอนรายวิชาสหกิจศึกษา 

 บทบาทและหน้าที่ของอาจารย์ผู้สอนรายวิชาสหกิจศึกษา  

อาจารย์ผู้สอนรายวิชาสหกิจศึกษา จะท าหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาในสาขา มี
หน้าที่เป็นผู้ประสานงานสหกิจศึกษาในสาขาวิชา มีบทบาทหน้าที่ ดังต่อไปนี้   
 1.  คัดเลือกนักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติตามที่ก าหนด (คุณสมบัติทางวิชาการ) 
 2.  ประสานงานกับส านักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเนชั่น เพ่ือการรับนโยบายสู่การปฏิบัติ
ให้เป็นรูปธรรม 
 3.  เป็นผู้ประสานงานในการจัดหาสถานประกอบการร่วมกับส านักกิจการนักศึกษาที่จะส่ง
นักศึกษาสหกิจศึกษาไปปฏิบัติงาน (เป็นศูนย์ข้อมูลเพ่ือประชาสัมพันธ์ ส่งเสริม สนับสนุนและอ านวย
ความสะดวกในการจัดการเรียน การสอนสหกิจศึกษาของสาขา) 

4.  จัดท าหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัย ร่วมกับ ส านักกิจการนักศึกษา และ
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 

5.  ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาที่จะลงทะเบียนเรียนในรายวิชาสหกิจศึกษา 
6.   แจ้งรายชื่อและจ านวนนักศึกษาที่สนใจลงทะเบียนเรียนในรายวิชาสหกิจศึกษามายัง

ส านักกิจการนักศึกษา 
 7.  รับผิดชอบการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาในสาขา โดยจัดโปรแกรมการ
ปฏิบัติงานร่วมกับสถานประกอบการ อาทิ ความรู้พ้ืนฐานของนักศึกษา ความรู้ที่จ าเป็น ความสามารถ
เบื้องต้น บุคลิกภาพ  รวมทั้งการให้ค าปรึกษา แนะน า การติดตาม ดูแลและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจาก
การปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา  

8.   การออกนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา ในสถานประกอบการต่าง ๆอย่างน้อย 2 ครั้ง 
 9.   การตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานประจ าสัปดาห์ของนักศึกษาสหกิจศึกษา  

10. การพิจารณาให้ค าปรึกษาและการพิจารณาอนุมัติหัวข้อโครงงานนักศึกษาสหกิจ 
ศึกษา ร่วมกับพนักงานที่ปรึกษาของสถานประกอบการ 

11. การตรวจสอบ ประเมินผลผลการปฏิบัติงานนักศึกษาสหกิจศึกษา และให้คะแนนใน 
ส่วนของโครงงานหรือรายงานฉบับสมบูรณ์ 

12. การประสานงานเพื่อจัดให้มีกิจกรรมภายหลังจากนักศึกษาสหกิจศึกษา กลับจาก 
สถานประกอบการ ได้แก่ การจัดประชุม การสัมภาษณ์ การน าเสนอผลงานวิชาการของนักศึกษา  
รวมทั้งการประเมินผลการเรียนของนักศึกษาสหกิจศึกษา เป็นต้น   
 

ขั้นตอนการนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา 

 การออกไปนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษานั้น ก าหนดแผนงานการปฏิบัติงานไว้ ดังนี้     
1. อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาในสาขา ต้องประสานงานกับส านักกิจการนักศึกษา เพ่ือ

ร่วมกันก าหนดแผนการนิเทศงาน และการนัดหมายวันและเวลากับสถานประกอบการ 
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2. เตรียมการจัดตารางการออกนิเทศงาน ตลอดจนนัดหมายกับผู้แทนสถานประกอบการ  
3. การนิเทศงานจะต้องเสร็จสิ้นภายใน 4 เดือนหรือ 16 สัปดาห์ และต้องนิเทศงานอย่างน้อย 

2 ครั้งนับจากนักศึกษาเข้าปฏิบัติงานในสถานประกอบการต่าง ๆ คือ  ช่วงสัปดาห์ที่ 2 หรือ 3 ของ
เดือนที่สองและสัปดาห์ที่ 1 หรือ 2 ของเดือนสุดท้าย เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจให้นักศึกษาระหว่าง
การปฏิบัติงาน 

4. การรวบรวมแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง และการศึกษาแฟ้มประวัติของนักศึกษาสหกิจศึกษา 
พร้อมรายละเอียดสถานประกอบการก่อนวันเดินทางนิเทศงาน 

5. การนิเทศงาน คือ การตรวจคุณภาพงานและหัวข้อรายงานที่สถานประกอบการมอบหมาย 
ติดตามผลการปฏิบัติงาน และความก้าวหน้าในการจัดท ารายงานของนักศึกษา 

6. หลังจากเสร็จสิ้นการนิเทศงาน อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาจะประเมินผลการนิเทศงาน
ทั้งสถานประกอบการและงานนักศึกษา 
 
หัวข้อเรื่องเพื่อหารือระหว่างการนิเทศงาน มีดังนี้ 
 1. รูปแบบและปรัชญาของสหกิจศึกษา หลักสูตรและการด าเนินงานของสหกิจศึกษา 
 2. ลักษณะงานที่มอบหมายให้นักศึกษาปฏิบัติ 
 3. แผนปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
 4. หัวข้อรายงานสหกิจศึกษาและความก้าวหน้า 

5. การพัฒนาตนเองของนักศึกษา 
6. ผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาและความประพฤติ และปัญหาต่าง ๆที่พบ 

 
การติดตามผลและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 1. ประชุมนักศึกษาสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ โดยพนักงานพ่ีเลี้ยงจัดประชุมร่วมกับ
นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อสอบถามบรรยากาศของการปฏิบัติงานในวันนิเทศงานนักศึกษา 

 2. นักศึกษาท ารายงานสรุปผลความก้าวหน้าการปฏิบัติงานน าเสนอต่อพนักงานพ่ีเลี้ยง และ
อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาอย่างน้อยเดือนละครั้ง 

 3. สถานประกอบการ โดยพนักงานพี่เลี้ยงให้ข้อมูลการปฏิบัติงานของนักศึกษา เพื่อ
ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและรายงานของนักศึกษา โดยใช้แบบฟอร์มใบประเมินผลที่
มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ในวันส่งตัวนักศึกษาเข้าปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ 
 4. อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรประเมินผลรายงานฉบับสมบูรณ์ 
 5. อาจารย์ที่ปรึกษารายงานผลการเรียนต่อส านักทะเบียนและประมวลผล 
 
ประโยชน์ที่อาจารย์ท่ีปรึกษาสหกิจศึกษาและมหาวิทยาลัยได้รับ  
 1. ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่าง
มหาวิทยาลัยเนชั่นกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน 
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2.  มหาวิทยาลัยมีการสร้างเครือข่ายร่วมกับสถานประกอบการภายนอก เพ่ือผลิตบัณฑิต
คุณภาพที่พึงประสงค์สู่สังคม 

3.  มหาวิทยาลัยสามารถก าหนด หรือพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอนให้มีความทันสมัย
และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 

4.   เป็นการเพ่ิมศักยภาพของอาจารย์และเพ่ิมประสบการณ์ภาคปฏิบัติ และสามารถน ามา
ประยุกต์ให้เป็นปัญหาหรือประเด็นศึกษาต่อไป 

5.  สามารถบูรณาการโดยการน าความรู้และประสบการณ์ในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาไปผลิต
เป็นผลงานวิจัยหรืองานวิชาการอ่ืนๆต่อไป 

6. อาจารย์มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักมากขึ้น สามารถรับเป็นที่ปรึกษาให้กับสถานประกอบการที่
นักศึกษาไปปฏิบัติงานได้ 

7.  มหาวิทยาลัยเนชั่นสามารถบรรลุความส าเร็จในการผลิตบัณฑิตคุณภาพอันพึงประสงค์  
 

 
*************************************************** 

 


